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Vi deler hus og legeplads med legestuen i 
Smørum. 
 
Jeres barn kan benytte den faste dagplejers 
åbningstid i Gæstehuset. 
 
 
 

VELKOMMEN I 
GÆSTEHUSET 

Tine, Jette eller Rita tager vel imod jer og jeres 
barn, når I kommer i Gæstehuset 

 
 

Tine, Jette og Rita 

I Gæstehuset passer vi Dagplejens børn, 
når den faste dagplejer har fri, er på ferie, 
kursus eller er syg. 

Når jeres barn starter i Dagpleje er det en god 
ide at besøge os, da det giver større tryghed 
den dag jeres barn skal passes her. I er også 
meget velkommen til at komme på besøg med 
jeres dagplejer. 

SÅDAN KAN EN DAG SE UD I 
GÆSTEHUSET: 

Vi har forskellige børnegrupper, så vores dage 
er sjældent ens, men vi bestræber os altid på, at 
tilbyde børnene en alsidig dag med forskellige 
former for aktivitet. Vi giver os god tid til leg, 
stille hygge og en masse krammer, det har vi 
alle brug for. Vi har dejlige og lyse lokaler, 
heriblandt et puderum, her plejer børnene med 
glæde at boltre sig, altid med voksen deltagelse. 
Der er også mulighed for at tegne, male og lege 
med perler. Vi samler puslespil og læser en 
masse bøger, som vi har med hjem, når vi har 
besøgt biblioteket. Vi synger også og leger 
sanglege.  Vi har en dejlig have med en stor 
legeplads. Vi går tur eller er på legepladsen. Vi 
er ofte sammen med dagplejerne i legestuen og 
samarbejder om læreplaner og årets forskellige 
traditioner. 

AKTIVITETER UDE AF HUSET KAN 
F. EKS. VÆRE: 

Besøg på biblioteket 

Rytmik i Kulturhuset hver torsdag i vinter 
halvåret 

Højtider i konfirmandernes hus i Smørum 
(her beder vi om jeres tilladelse til, at barnet 
deltager). Der vil blive sat opslag op 

Gå ture i nærområdet 

Spejderhytten på Råbroholm 2-4 gange årligt 



  

MÅLTIDER: 

Vi kan indtil kl. 7.30 tilbyde jeres barn 
havregrød eller øllebrød, hvis det ikke har spist 
hjemmefra. 

Jeres barn bliver tilbudt et let formiddagsmåltid 
i tidsrummet mellem kl. 8.30 og 9.00, 
bestående af frugt og groft brød. 

Kl. ca. 11.00 får vi frokost som består af 
rugbrød med pålæg, en lun ret og grønt.  

Fra ca. kl. 14.30 serveres der igen frugt og groft 
brød.  

Til formiddags- og eftermiddagsmåltidet får 
barnet tilbudt vand og mælk, til frokost får 
barnet vand. 

Hvis jeres barn får modermælkserstatning 
tilbydes dette efter aftale med jer. 

I løbet af dagen serveres der vand. 

 

FØDSELSDAG: 

Har jeres barn fødselsdag mens det er i 
Gæstehuset, fejrer vi det meget gerne efter 
aftale med jer. 

PRAKTISKE OPLYSNINGER: 

Når i kommer i Gæstehuset første gang, skal i 
udfylde barnets kartotekskort, med dit/jeres tlf. 
nr. til hjem og arbejde, om barnet bruger sut og 
ble og om der er specielle forhold, som f.eks. 
kost. Det er også vigtigt, at vi bliver informeret, 
hvis der er allergi eller lignende vi skal tage 
hensyn til.  

Et billede af barnet til kartotekskortet, vil vi 
også gerne have. 

Kartotekskortet vil sidde på den kasse, barnet 
har til rådighed, når det er i gæsteordningen. 
Alle oplysninger vil være på bagsiden, og 
derfor ikke tilgængelige for andre end jer og os, 
som arbejder i gæstehuset. 
Kun barnets navn og billede kan ses 
 
Gæstehuset har barnevogn, sele og dyne til 
jeres barn. Ønsker i, at vi bruger barnets eget, 
skal I huske at give os besked, så i kan få et 
navneskilt, som i sætter på vognen. 

Jeres barn sover i barnevogn til vi aftaler, at det 
er tid til at sove inde i en seng eller på madras. 

Af hensyn til dagens aktiviteter bedes i 
aflevere jeres barn senest kl. 9.00, hvis ikke 
andet er aftalt med os. 
 

Vi glæder os til at se jer og jeres barn 

 

 
 

På gensyn 
 
 
Venlig hilsen Rita, Jette og Tine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vær opmærksom på at melde afbud, hvis 
jeres barn ikke skal benytte sin plads hos 
os. 
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